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Příloha v úč€tnízóvěřc€ ke dni 31. pro§ince 2021
spol€čnosti EKo Jilemnicko s.r.o.

1

Popis spol€čnosti
spoleťío{ fKo l lémniclo .l o, ídlle je1 ,JPolr.-o.',J. ,pole.noí s ruten,n one/en)m, neB
nd'i\}lemnrl,V6oDlo\oíaméh32.Psí51401.Ií0'40731lspoleanoÝ b}lá Dp\ána dó
ob.hodniho rcj§lřiku 23, §ana 2013 v.d.ného K6jskýn sudm Ý HÉdci Kólovq .ddll c, vložt&
42361.

l

je

výrcba. ob.hod a služby neuled.né vpřilohd.h
a' ]
živnosleBtého átona, podnikáni voblaíi nak|ádání snebezpečnýmiodpady a §ilíični motďová
dopÉVa níkladní vniío§iótsli póvozovaná vozidly n.b. jízdnimi soupBvami o nejvě§í povol9né
hmobo§li do ],5 !uny, j$uJi uíčeryk pfu!Řvě zvlřát nobo věcí, vé.bq nÁkl&dnl prcvozovaná
vozidIy n.bo jizdnini $uPrav&mi o nejvěai povol.né hfrot!oý] př.sďujici 3,5 iUtry, j§oU-li ulčeny
k př€pBvě zvlht i.bo vécí.

PíEdměh podnikini

společnosti

v Eibéhu běžného účetníhoobdobi

2

nedošlo k žÁdným změnín v obchodnín rejsnjku,

záklrdní východiska pro }Ypracování účetnízávěrky

i

Přilož individuálnl ílč€hí záVěrki byla DtiúÉveMvsóuladu so zálónem ě, 5ó3ll99l sb,. o
ú&tnictvi, ve zněni pozdějšich pledpisů a prcváděci vyhlálkóu é 5002002 sb,.l@rcu ý piovÁdéjí
někteiá Usfu.voni á*ona č, 56]/199l sb., o ltčenli.tvj, vc zněni pozdéjšich předpiss, po úěclní
jednotky, ki.ré jsou pódnikatli účlujicimi v $ushvě podvojného účehictvi,ve znéni pózdějšich
ptedpř,t, ve nění plltném prc ók 2020 a 202l ,
spoloónoslj.dle§lbákonač5ó]/l99lsb,,oúěániclvínikóúědnljedno*ou,v$ul.dus§3a
v7hlóšky č. 500ž002 sb, ssbvila rozvahu v plném ruzghu, výtaz zistu a zfity v plném Bzs ua
pňlohu Ve zkíácenén óehu,

Hódnoióvé údijej$u vyjídieny v Kč 3 mkmuhleny na celé lůice, Pokud není Uvedenojim!.

slolgěíoípóužila účébimáody Způbb.m. kleď vychjzí ZpŘdPokhdu, že bude n€přetrrté
pokmčowl ve své činnosli a že u ni n.n§slÁ!á žddnó skuhěnost, tterá b ji ono@vel! n.bo ji
z&bnňov.l. ! iáo éinnGli pókráčov,t

j V dohledné

budoDcnoíi,

_1

()b.(Da t]čttDi/:i§r(h. účctninlcnnltl icjich /n]an)

3.1

Dloubodobý ntjet€k

i

od(h.tlk}

s9 Mňuje v potiaveich en{ch, kl€lé obghují cenu poňmí d
útlady § pořlz.nín §ouvi*jj.i, Úíoky a dalšífininěnl Ýýdáj. $uÝi*jlcí j pollenln * ne.nnují
Dlouhodóbý hmóhý mdjd€k

s pořizov&cí Énou do 30 ti§. Kó j9 při poříai účlovíndo
pbvozíích
§pod.by á ýykazován v
náklad€h spol.čnoíi Dfubný nehmohý . h6oiný mojel.k
s p.ňfuVei cenou v romžíod 20 do 30 lG. Kč s. ddle st duje v opedivni evidenci,
odpisvý plán Ú&hích ódpi§ů dbunodobého hmóhéhó najetku *ýavila Úče.ni j.dnotka v.
vnhlnich př.dpis€h, kd. vycháuld z piédpokládanéhó opóiílbíi ahzav&ného na]dru

Dóbiý Dehnohý ! hnolný maj.tk

odpovidl.jicino běžným podmlnkin j.ho použiváii, úěclní! danové Ňpisy se nemvmji,

Učbváni poiíZni , úb}lku zr$b s p6vídípodle zpúsobu A Éviden€ zásób oMěnl úb}rktl §9
pó!ádi GmU zjišiěnou !&mýn enm.lickým pitměam.

ZisóbyjĎU ó.o\ó!áiy poři,nÉ.ííiMami, n&lady $uvi*jí.í§ póřlz.ním á$b j$u účlovíny
přino ke konknjb im

po

ložkón

,

f,KoJilcmnickos,io,

3.3

Pobledóvky

Pohledávky se oÉňuji při svém v2nikujmmovibu hodnobu, o.eněni pochybných pohledável se
snižuje po6o.i opmvných položékía vrub náklsdů M jejich rerlizčni hodnolu. a lo.a ákladě
individuilního posóuz€íi jednódi!ých dlUžnikú a věkové stsuklury pohledávek,

3.4

Pe.ěžríprBlředlry
PeněZ poJřdlJ á.en,nyýo*ňUijlel,chime.ovitym

záklldnj kápitál §poleěnóíi

3.6

s

Vykduje ve výši Zpsé v obchodním Éjsťikuvenenén kmjským

cirl zdtól.

Dlouhodobé i kŤdtkodobé zíluky

se

ocňuj l při lzniku jnenovilou hodnoiou.

za lrÁlkódobé žáVazky 9 l úč.híáv&€
jodíoho Ďru od rozváhovéhó díé

3.7 Účtoví ťn8ůl

považuj. i

čóídlouhodobý.h zí!a2kú,khrÁ

je spldná do

!áklrdů

nÁllldy e účtujičaoýě rozliš.né,lj do óbdóbl, j nínžYěcné iěrsotě $uvi*jí, b nepldl
pmýideIně §. opikujících á fin,nčně nwýznamnýoh položok,

Výn6y
u

l

hodnokm

3.E

Mejet

Př.Počel ltdtjů Ý.irí.b měnÁch
k & ávižly pótíuné v cizí měné s ocoňuji

v če§kýoh *olunáoh, Přj piopočfu oizioh měD na
aanu pourl!Á (po,éano{ akluóln, den1, rU,/ rfuo\e-i na 7alkdě dšin\.ho Lu?U
9hlále,éioťNB Ke dniUč.lnl.d\ql) Jau zll\blly pkpoaMn, ákluálnlm iul4n ť\B

lellou

3.9 DtňzPříjmů

NÁebd !& d!ň z pHjnr] * poěIlÁ á pomóci pldíédiňóvé súby z účehihó zisku aýšenéhonebó
snížonéhóo tnale nebo doě&sně daňově neuznaelíénÁklady r nézdaňoviné wno§y (napt íoóa
zúělovánl osblních Ézery a opnvných položet, náklady n& Eprez.nfui, rozdil mezi úč.hími!
d!ňoyýoi odpisy ald,), Dále 3. zohknňDji póložky snižujícílad dMé (dary), odéibletné p.ložky
(&ňov]í alía odpď.t na podpóru odbomého vzděláván' a ď.Vy n, dani ž příjnú,

i

3.10 Níšl.d!éudál8tt
Dopad událosí,

křié nasdly m.zi íózvóo!ým dnem ! dnem §o§llleni ú€lní zdvě&y, je ahyFn
ž.
událo§ti po§k}tly doplňujlcl iífom&€ o skul.aíosl4h, klďé
'yb

v účétnichVýkmch v přip€dě!
.xislovaly k rozvahóvému dni,

v

přlpadě, žém.zi rzv8novým dnem a dnom ss@vdl ,tč.tnl á!ólky došlo k !ýznmným ud.ilostem
zóhl.dňUjícím skulďno§li, lteé n6idy po rcn&hovém dni, j§ou dúdedky
udÁlosll popsÁny
'ě.hlo
pli]oe
v
úé€hi zivě&y. ale nejsou zúdlovóny V úč.hícnvýkech,

4

závazko,Jé vztahy

5

vlr§tní k pitál

sp.lečnost n.má eni v předchozlm l]čqnínobdóbi nfrěld ádné póhlédÁÝky a dluhy, liééíajl
l6zvÚóvéĎu dni dobu splfuosli d.lši nož 5 1.1. spoléns! n.má eni v před.lDzÍm ÚČetnln obdobi
neměh žÁdné pohlcdÁlky a d]uhy, rÉréby byly kr}ty věcnými árukmi,
prúhéhu úó.§,iho obdobi 6zhodljediný spóléěnil ó pólk}1nuti piipl *u íiňó zátlddni
výši ] nil, Kě, kbďj. evidován V ózvoz. v pa§ivéh ná řádtu o9bhí tipiiálové fondr,

v

l,pitÁlve

Přjloha v účdíizávěrcake

díi]], pmsjnce

202l

Ne ákladě iozhodnutí jedinéhó špolečníkav púsbnosti valné hónady byl zisl za phdchozl rlč.hl
obdobl přev.d.n nr účáNemzdělený zisk minulých ld. ztáb 4 běžnéúčolniobdobi bud. , čÁ$j
vyóvnáná z nercrěleného zisku minulýoh ld & zbývajlcj čj§t bud. přev.dena na lt&' N.uhíž.ná

6

P€rsonálni

údrje

spo]gčnoíměla v púběllu účel,I]hoobíobi ián.dujici pdúéĎipoč.' améýiaíci:
v Pied.lt,i,n údchlim obdobi irěLa účebljjediotka pú,néínýpočďz8nlěýnD i l]ké l

7
V

Infořmace o trlnsakcích §e §přízněnými §tranami
průbéhu t hot ani pi.dchoziho úóchiho obdobi neobdržg]] č]9íóvéřidiťiť]l, koít líioh a

spíáÝnich oígánů žídnézálohy. ávdav ky.

8

7Ápů ióky. úvěry. pnzMilj

význáníéudálo§ti, které nasta|y

Mezirozvah.Vým dnem

a

7áíuky.,.ii,lé výhody

po rozvahovén dni

okamž]Lefr seý etrj účánízávérk} nenaíaly ádné význJmné

dáloíi

,4 1
e(o !4,rybňn.n.ab //Ln

zpíáya

o vzt^zích

společnosti IKO Jilennicko s.r.o.
za účcllióbdobi .d 1 ] 2o2ld.]] l] ]]0]1
siaiuáňi orgá!

EKo Jilemicko s,r,o, v $uladu s lstáovenim § 82 a násl, zál,
Ý?pmólal tuto zpIáW, kt€ú popisuje váály nezi
ovládajíci o$bou a osbou ovládmou a nezi ovládóou osobou a osobmi ovláddýni
slejiou ovlód.jici osobou, vááhy j$u poFány zpúsob€m pfihliž€jicim k nulnosli
Espekovat ustanoveni § 504 z'l, č. 8920] 2 sb,, ďtajici se obchodnIho lajemsNi,
společnósti

č, 90D0l2 sb,, o obcnodnlch korporeich

ovlÁdajici o$ba - společĎik:

.

J,

ďr(ko

svťel obc,,

š Jdlem

Masarylo\o rffién, 3),

rla ol Jltmne,

o\ládaj,ll o$ba 4cn| 9o|ečn||em váone dr'§l 9polečno:úUlohou o\]ad € o9by Je
žjišlbvinisvozu a zpiMváni bioodpadu (konuihi tomPoslováno a aj§tbváói
odpadovéno nospodáls1vi, K ovládáni §potečnósti docházi zejmém Fostředniclvid
roáodóvánl na valné hmnadě společnosti,

Př€nkd

.
.
.

váj.níýcn mluv m.zi 6obou ovláduou ,

o.obou ovrtd.jícínebo

Dei

zajištěnl celoseáúiho §voa veúóobjeňových ko.t€j.erú m bioodpad na úMi
čleóských ob.i Jilemicka a ná.ledné zpMováni biomaiŤiálu společnosti EKo
Jilmnicko s,i,o, (dodavát€l) pú spólď.os1 Jilmicko - sveek obcI (odběútel),

snlouva o výpújčce,přdmáen !ýpl)júky je te.hnolo8ie Pro svoz a zpú.ováni
bimdpadu @tl€ná n€zi společ.oíiEKo Jilemicko s,r,o, (vypůjěiigl) a společóosti
Jilennicnó - sv@k obci (půičiiel),

snlouva o nájmu póslor sloužicicn podnikáni uavňe.Á Dezi spoleónogli EKo
Jil€nňicro š,1,o, (náj€nc.] a společno$i Iilemnicko s%k obcl (ponajInakl),
vá.jmná plněni podle výšéoŤačeiých ávazko9ých lztablt jsou sjednÁM a obvatlýcn
obchodĎich podnin€k. v @nácb v mistě a ěNe obq/klých. v dú§ledku těchto plnční
nevbikla spolďnosti EKo .Iilefui€ko §,ro, ž]ídnáújma.
v úěelnin obdobj nebyIa přijala xdná ópa!řenl. tsp, n€byly uěiněny žádnéprávní ťtlony na
popud nebo v ájnu oYllidajicl osoby nebo jj ovládúých osob mibo rámec běžného
obchodnino stytq popt nimo iánec běžnénó lrkonu prÁv spol€čnika,

v účehimobdobi

n€byla učiíénažádná j€dnád. tt lá by byla učiněna na popud n€bo v
o$by n bojI ovládúých osob, pokud se rá].ováo jednáni ýkalo Mjetku.
lrlerý piesahuje l0 o/o vlaslóíbo kapililu ovlád é o$by zjišiěného podle posled.i účelni

ájíu ovlád.jici

búsa}cim nedoch]iá, §latulámi oigÁn prchlašuje, že si není vědon
skulečnosli, že by e vztlhn nezi ovládající osobou a osobou ovlládúou či núi oÝlád&ou
osobou a osobmi ovládďými stcjnou ovládající o$bou plynula plo společnost EKo
Jilennicko s,.o, rizika, §Latutlmi oig.in problašuF, že zvýtený.h snluv či přijarých
opJúenl neláitlaspoletnog, l,xo JilmnnLo §!,o,)ádnáújía,
Kn€9ýnodnýn

v JiLenjnicidD.]0 l(ln, r0])

ť*(§

'.f;-fi^J§,i;,&

;ů,eq!qi &tJu,

jcdnd,
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